Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 17 Okt 2016
Plats:Amatörlokalen,
Närvarande,Gunnar Johanzon,Mats Kjellen,Hans Walker,Linda Furåker,Anders
Furåker,Emma Möller,Gunnar Carlsson,Ronny Andersson.

§ 1 Mötets öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera
dagens protokoll
Mats Kjellen valdes

§4 Föregående möte protokoll
Godkändes o justerades
§5 Rapporter
GJ;
-Samtliga priser till Hästägarpokalen 19 Nov är klara.
Mat till middagen är beställd.Lars Järpedal med Fru är inbjudna till
middagen som en uppskattning för gåvan ATF erhållit från Lars.
-Swischbetalning.För närvarande ingen kostnad hos Sparbanken
Skaraborg.Styrelsen beslöt att ansluta kontot till swischbetalning.
-Leverans av ytterligare bänk till värmestugan är försenad på grund av
leverans till fel adress.

-Amatörlokalen hålls stängd 19 Nov(Hästägarpokalen)
-Redovisning Derbyresan
Gav ett överskott på 1854 kr.
Styrelsen godkände redovisningen.
Mats ;
-Rapport från banmöte,
Avståndsmarkeringar är uppsatta på sandbanan,
-Gunnar C:Problem att komma in i lokalerna vid provlopp,Mats tar
med sig frågan till nästa banmöte,eventuellt ordnas en nyckel.
Hans;
-Rapport från hemsidan efter fråga från Linda.
25000 besök per år
Populäraste sidor 1 Res provlopp,2 Provlopp,3 Protokoll
Flest besök från Sverige,tvåa USA.
§7 Skrivelser
GJ;
-Skrivelse har skickats till BTR angående att styrelsemötesprotokoll
saknas på hemsidan.Svar har inkommit att detta kommer att åtgärdas.
-Skrivelse har inkommit från RST angående organisationsutredning.
Kopior lämnades till styrelsen för behandling till nästa möte.
Hans W;
-Skrivelse har inkommit från BTR angånde ”Frågor-svar vad gäller
licenskrav för att köra travhäst”.Hans lägger ut denna på ATF:s
hemsida.

§8 Aktiviteter
Mats;
-Utbyte med Danska B-tränare planeras.Jens Laursen kan hjälpa till
med kontakter. GJ kollar med Benny.
Emma;
-Föreläsning/studiebesök Axevalla Hästklinik planeras till våren,
Föredrag angående halsproblem kommer att hållas av Nick 24/10.
§9 Nya frågor
Gunnar C;
-Parkering vid staketet nedanför sista gästboxlängan mot
långsambanan utgör en säkerhetsrisk.Mats tar med sig frågan till nästa
banmöte angående eventuellt uppsättande av skyltar.
Ronny;
-Är på semester 9-29 Nov.Benny Christensen sköter tornet vid våra
provloppsdagar under denna tid.Ronny instruerar Benny.
Hans:
-Förslag att driva frågan angående att en medhjälparförsäkring borde
ingå i grundförsäkringen på B-Licensen.Om samtliga BTR-föreningar
är med på detta borde premien kunna sänkas betydligt.
Styrelsen belöt att driva denna fråga mot BTR:s Styrelse samt If.
§9 Nästa möte
-Må 14/11 18:30 i amatörlokalen

§10 Avslutning
-Gunnar tackade alla närvarande och avslutade mötet
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